
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП8.М053.07-03. 

2. Назва: Психологічна практика. 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький О.О., доктор 

психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після проходження практики студент повинен бути здатним: 

- формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури дослідження; 

- формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника; 

- взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші 

культуральні чи гендерно-вікові відмінності; 

- відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку; 

- знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога; 

- демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності; 

- вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати 

зміст запиту до супервізії. 

10. Форми організації занять: самостійна робота, практична робота, контрольні заходи, консультації. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне засвоєння курсу 

«Психологічна практика» базується на попередньо отриманих знаннях студентів з усіх навчальних 

дисциплін та практик.  

� Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): - 
12. Зміст курсу: В межах професійно-орієнтованого завдання студент-практикант самостійно або за 

допомогою практичного психолога (соціального працівника, менеджера з персоналу) розробляє 

відповідну програму діагностики вирішуваної проблеми (наприклад, найімовірніших чинників, що 

зумовлюють неефективну діяльність працівників, низькі показники працездатності).  

Студент-практикант проводить групові та індивідуальні дослідження, формулює висновки.  

Після інтерпретації результатів діагностики студент-практикант розробляє програму психологічної 

допомоги (наприклад, із метою підвищення рівня працездатності), яка може включати психокорекцій ну 

(обов’язково), консультативну, тренінгову та просвітницьку роботу практичного психолога.  

Профорієнтаційна робота передбачає проведення окремого заняття у формі групової бесіди 

просвітницького характеру, психологічного тренінгу. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Дубровина И.В. и др. Рабочая книга школьного психолога. М.: Просвещение, 1991. 304 с. 

2. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. М.: Педагогика, 1991. 232 с. 

3. Панок В.Г., Цушко І.І., Обухівська А.Г. Психологічна служба системи освіти України: проблеми 

та шляхи розвитку // Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи 

освіти України. К.: Ніка-Центр, 2005. С. 11-23. 

4. Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. 

Навчальний посібник. 3-тє вид., перероб. і доп. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. 566 с.  

5. Сівак С. Скринінг шкільного життя. Методика комплексного психодіагностичного вивчення стану 

навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. 72 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
90 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: спостереження, вивчення документів, вивчення продуктів діяльності, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік, звіт письмовий та захист усний в кінці 2 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): бесіда, опитування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ПП82.М053.07-03. 

2. Title: Рsychological practice. 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: II (master's) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits:3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., doctor of 

psychology, professor  

9. Results of studies: after completing the internship, the student should be able to: 

- formulate the purpose, objectives of the study, have the skills to collect primary material, follow the research 

procedure; 

- formulate an opinion logically, accessible, discuss, defend one's own position, modify the expression 

according to the cultural characteristics of the interlocutor; 

- interact, engage in communication, be understood, and tolerate people with other cultural or gender-specific 

differences; 

- be responsible for professional self-improvement, training and self-development; 

- to know, understand and adhere to ethical principles of professional activity of psychologist; 

- demonstrate socially responsible and conscious behavior, follow humanistic and democratic values in 

professional and social activities; 

- take effective measures to preserve health (their own and their surroundings) and, if necessary, determine the 

content of the request for supervision. 

10. Forms of organizing classes: independent work, practical work, consultations, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Successful mastering of the course 

"Psychological practice" is based on previously acquired knowledge of students from all disciplines and 

practices. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): -  
12. Course contents: Within the framework of a professionally-oriented task, the student-student develops an 

appropriate program of diagnostics of the problem solved (for example, the most likely factors that cause 

ineffective work of employees, low performance indicators), independently or with the help of a practical 

psychologist (social worker, personnel manager). 

Student-student conducts group and individual research, formulates conclusions. 

After interpreting the results of the diagnosis, the trainee student develops a psychological assistance program 

(for example, to improve performance) that may include psycho-correction (compulsory), counseling, training, 

and educational work for the practicing psychologist. 

Orientation work involves conducting a separate lesson in the form of a group conversation of an educational 

nature, psychological training. 
13. Recommended educational editions:  

1. Dubrovina I.V. Workbook of a school psychologist. M.: Enlightenment, 1991. 304 p. 

2. Dubrovina I.V. School Psychological Service. M.: Pedagogy, 1991. 232 p. 

3. Panok VG, Tsushko II, Obukhivska AG Psychological service of the education system of Ukraine: 

problems and ways of development // Collection of normative-legal documents of the psychological service 

and the control system of the education system of Ukraine. K .: Nika-Center, 2005. p. 11-23. 

4. Occupationally oriented tasks in psychology: Textbook / Ed. OL Music. Tutorial. 3rd ed., Rework. and 

ext. Zhytomyr: View of the ZhDU them. I. Franko, 2010. 566 p. 

5. Sivak S. School life screening. Methods of complex psychodiagnostic study of the state of educational 

process of secondary school. Ternopil: Textbooks and manuals, 2002. 72 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
90 years. independent work. Total - 90 years. 

Methods: observation, study of documents, study of products of activity, individual tasks, introduction of 

business and role-playing games, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Final control (40 points): credit, written report and oral defense at the end of 2 semesters. 

Current Control (60 points): Conversation, Polls. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


